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PROTOKOLL 
AU Styrgruppen 
Sammanträdesdatum 
2014-01-29 

 
Plats och tid: 29 januari 2014 klockan 07.30-09.00, Slottet, Alnarp 
Närvarande: Håkan Schroeder (ordf.), Lisa Germundsson och Jan Larsson (sekr.) 

 
 

1. Välkommen 
Ordf. Håkan Schroeder hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Uppföljning tidigare protokoll  
Adressen www.partnerskapalnarp.se är inregistrerat och fungerar, dess användande diskuterades vidare. 
Lisa Germundsson har i uppdrag att till nästa styrgruppsmöte ta fram en översikt och förslag på utveckling av 
konferensverksamheten med beaktande av möjliga samarbeten inom SLU och externt. 
Lisa Germundsson har också i uppdrag att se över reglerna kring projekt som ligger nära att utvärdera 
enskilda produkter 
Bengt Persson har meddelat att han har svårt att hinna med detta uppdrag. Håkan Schroeder och Lisa 
Germundsson har i uppdrag att titta på denna fråga. 
SLF’s beslutsprotokoll från 18 dec innehåller ett beslut om att PA projekt nr 740 ej beviljades, varför 
motfinansiering till projektet saknas och beviljade medel från PA. På föregående möte återtogs beviljat 
belopp, men det finns signaler om att SLF kommer att bevilja medel i vår, varför återtagandet inte verkställs 
förrän detta andra besked från SLF föreligger. 
Framtagande av en lathund hur projekt bör bedömas och vad uppdraget i övrigt innebär ska tas fram. Gäller 
dels ämnesgruppsledamöter och dels styrgruppsledamöter. Vidare behövs en revidering av 
ämnesgruppssekreteranas arbetsuppgifter. På styrgruppsmötet den 27 mars ska förslaget presenteras. 
 
 

3. Information från PA 
Jordbruks- och trädgårdskonferensen 2014: ca 250 anmäld. Utvärderingsmöte hålls 4 feb kl 09.30  
Ett 20-tal medlemmar har förnyat medlemskapet. Förhandling pågår med några partners.  
 

4. SLU Partnerskap 
Lisa Germundsson gav en lägesrapport, slutrapport planeras till 1 mars. 
 

5. SLF 
200 tkr från SLF till projektbudgeten har meddelats, dock inte anvisningar för dess användande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

6. Planerade aktiviteter i övrigt 
 30 jan Jordbruks och Trädgårdskonferensen Alla förberedelses klara 

 5 feb Betning av utsäde – vad gäller nu och kommande år Alla förberedelses klara 

 12 feb Alnarps potaisdag, Siri Kaspersen Alla förberedelses klara 

 27 feb Att äga och driva företag tillsammans, heldag Alla förberedelses klara 

 6 mars Alnarps rapsdag Ansökan beviljad 

 12 mars Gotlandsseminarium växtskydd Ansökan beviljad 

 16-19 mars European Weed Research Ansökan beviljad 

 26 feb  Grovfoderdag Ansökan föreligger 

 20 mars Future Agriculture, heldag Ansökan beviljad 

 23 april Skånskt jordbruk 2025 Förfrågan från Hushållningssällskapet 

 13 maj Föreläsningsstation på Mjölk- och köttdag 
Övedskloster 

Förfrågan från Skånesemin 

 Maj GMO-seminarium På planeringsstadiet 

 18 juni PA 10 år i samarbete med KSLA  

 22 okt kurs i växtnäringsbevattning Lisa Germundsson för samtal med främst HIR.   

 Maj 2017 GCIRO Förfrågan från Henrik Strindberg 

 
7. Inför ansökningstillfället den 15 feb och styrgruppsmötet 27 mars 

Revidering av anvisningarna för sökande har gjorts, beslutades enligt bilaga 2. 
Beslutades att undersöka möjligheten med styrgruppsmedlemmarna att förlänga styrgruppsmötet 27 mars från 
beslutade kl. 10 – 15 till kl 9 - 16 för att hinna diskutera SLU Partnerskap, VH- och S-fakulteternas medverkan i 
Partnerskapet, ev samarbete med SLF och översyn av programmål. 
 
 

8. Strukturfondsansökan 
Diskuterades den strukturfondsansökan som processas för närvarande och där ambitionen är att vara klar i augusti. 
  
 

9 Projektansökningar 
Beslutades enligt bilaga 1. 
 
 

10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
 

11 Nästa möte  
Beslutades hålla nästa AU-möte den 27 feb 07.30 – 09.00 
 
 

12 Avslutning  
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

 
 
 
Alnarp den 29 januari 2014 
 
 
 
Jan Larsson (sekreterare)   Håkan Schroeder (ordförande)  



Bilaga 1: Projektansökningar 

Partnerskap Alnarp Projektansökningar 29 januari 2014   

Projektnr 
 

Projekttitel Sökande Partners/ Kommentar  Sökt nu
från 

Partnersk 

Proj.
total‐

summa 

Proj.‐tid, beslut

770/14/Ani  Grovfoderdag 
 
 

Lisa Germundsson  Seminarium 
 

5 000  22 150  1401‐1501 
Beslutad: beviljades 5 000 ur medlemsbudgeten 

 



Bilaga 2 

Vägledning för projektansökan inom Partnerskap Alnarp 
(PA) 
 
Projektmedel för projektansökningar fördelas vid två ordinarie ansökningstillfällen på året 15/2 och  
15/10. Det finns möjlighet att besluta om projekt upp till 35 tkr löpande genom beslut i PA:s  
arbetsutskott (AU). Ansökan kan lämnas in löpande för dessa mindre projekt. Det är viktigt att man  
som projektledare på ett tidigt stadium i projektutvecklingen kontaktar prefekt och PA-kansli för  
att försäkra sig om att projektet är prioriterat inom institutionen och har förutsättningar att uppfylla 
kraven på projekt inom PA.  

Krav på projektansökningar 

Följande krav ska vara uppfyllda för att projektansökningar ska behandlas: 

 Enbart personer anställda inom LTV-fakultetens fem institutioner kan söka projektmedel. 
Seminarieprojekt kan även sökas av anställda vid andra enheter inom LTV-fakulteten. Under 
2014 gäller dessutom att personal vid VH-fakulteten verksam i Alnarp kan söka medel. 

 Prefekten måste godkänna ansökningen.  

 LTV-fakultetens andel av projektet kan omfatta maximalt 50 % av projektbudgeten. 
Finansieringen från Partners skall vara minst lika stor som finansieringen från PA. Partners 
kan delfinansiera sina projekt genom egen arbetsinsats eller material.  

 Ansökningar med SLF som finansiär behandlas något annorlunda. Från PA kan sökas högst 35 
% av SLF’s finansiering. En ytterligare förutsättning är att det även finns en annan partner 
som är aktiv i projektet. Om exempelvis SLF beviljar 500 000 i ett projekt som enda finansiär 
kan PA ej bevilja medel, men om det dessutom finns ytterligare en aktiv medlem i PA som 
stödjer projektet med 100 000 kan (500 000 * 35%) + (100 000 * 100%) = 275 000 maximalt 
beviljas från PA. 

 Projekt med SJV som finansiär behandlas också annorlunda genom att det alltid krävs 
ytterligare en partner utöver SJV som finansiär. 

 I ansökningsblanketten anges kostnaden för arbete som antal timmar multiplicerat med det 
belopp som fullkostnadskalkylen anger per timma för resp. sökande. Den totala timkostnaden 
inklusive all overheadkostnad ska framgå, liksom antalet timmar.  

 Vid ansökningstillfället den 15/10 finns även medel ur Erik E:son Wiklands donationsfond 
(ca 200 000 kr/år) tillgängliga för styrgruppen Partnerskap Alnarp. Enligt givarens vilja ska 
donationsfonden utnyttjas för att genom tillämpad forskning, försöksverksamhet och 
information främja i första hand frukt- och bärodling i södra Sverige. Den sökande gör en 
komplett ansökan som lämnas till PA för handläggning och beslut enligt ordinarie ordning.  
Medel ur denna donationsfond ersätter vare sig näringens del eller SLU’s (statsanslag) del i 
finansieringen utan ska utgöra ett tredje ben och därmed möjliggöra ett högre utbyte av 
projekten. Donationsmedlen ska ses som en möjlighet att förbättra förutsättningarna för 
prioriterade projekt att uppfylla både kraven på vetenskaplig kvalitet och praktisk 
tillämpbarhet.  Det finns även en möjlighet för styrgruppen PA att bevilja medel ur Erik E:son 
Wiklands donationsfond till sådan tillämpad forskning som är långsiktig, t ex sortförsök med 
bärbuskar och fruktträd som sträcker sig över en period av 5-10 år, utan krav på 
motfinansiering från näringen. Praktiskt går ansökan till så att på en av raderna ”Övriga 
finansiärer” anges Erik E:son Wiklands donationsfond tillsammans med sökt belopp ur denna 
donationsfond. 

 Från SLF finns ett begränsat belopp om 200 000 kr för 2014 tillgängliga för styrgruppen 
Partnerskap Alnarp. Dessa medel är avsedda för områdena nöt, lamm och gris. Medel ur denna 



Bilaga 2 

fond ersätter vare sig näringens del eller SLU’s (statsanslag) del i finansieringen utan ska 
utgöra ett tredje ben och därmed möjliggöra ett högre utbyte av projekten. Sökande anger 
under punkten övrigt i ansökningsprojektet att man önskar stärka upp ansökan med dessa 
medel. Eventuella villkor från SLF kan tillkomma, kontakta PA:s kansli för besked angående 
detta.   

 Normalt är maximalt beviljat belopp från PA 275 000 kr/år och projekt. Normalt beviljas inte 
projekt som är längre än tre år.  

 För projekt som ligger nära vad som kan benämnas som produkttest, krävs god vetenskaplig 
kvalitet och god medfinansiering.  

 Projekt som är examensarbeten eller seminarier kan helt eller delvis finansieras från PA. Vad 
gäller examensarbeten utgår ingen ersättning för arbetstid utan endast för direkta kostnader 
som resor, laboratoriekostnader och liknande. 

 Det ska finnas en tydlig projektbeskrivning inklusive publiceringsplan.  

 Samtliga projektansökningar ska göras elektroniskt på ansökningsblankett på PA’s hemsida.  

 Spara den ifyllda ansökan, bifoga ev. bilagor genom att ladda upp på hemsidan. Dessutom 
skickas samma ansökan, utskriven och undertecknad med blå skrift i pappersformat till SLU, 
Partnerskap Alnarps kansli, Box 53, 230 53 Alnarp tillsammans med ev. övriga handlingar 
(bilagor) där handlingarna diarieförs. 

 Som sökande kan man gärna ha underhandskontakt med sekreteraren i sin ämnesgrupp, med 
PA’s kansli (omvarldalnarp@slu.se) eller koordinatorn Lisa Germundsson. 

 



Bilaga 2 

Bedömningskriterier 

Bedömningskriterierna ska ses som en guide i bedömning av projektidéer, utveckling av 
projekt och för ämnesgruppen. Respektive ämnesgrupp bedömer ansökningarna som 
respektive ämnesgruppsordförande framför på styrgruppens möte där beslut i ärendet tas. 
Följande kriterier används för att rangordna projektansökningar: 
Allmänt  

 Att det finns en tydligt redovisad projektorganisation med tänkta utförare angivna med namn.  

 Att frågan är välformulerad, relevant och aktuell.  

 Att medlemsföretag/organisation aktivt medverkar i projektet. 

 Att det finns en plan för spridning och användning av resultat. 

 Oredovisade tidigare projekt påverkar bedömningen av ny ansökan negativt. 

 

Internt  

 Att projektet knyter an till den prioriterade ämnesutvecklingen inom Institutionen. 

 Att projektet bidrar till att öka utbildningens kvalitet.  

 Att projektet bidrar till personalens kompetensutveckling (del av doktorandprojekt, led 
i docentmeritering, lärares kompetensutveckling, etc.).  

Externt  

 Att projektet är tydligt förankrat hos partnern/partnerna.  

Kunskapsspridningen  

 Att kunskapsåterföring sker till partners och omvärlden.  

 Att projektet resulterar i vetenskaplig publicering. 

 Att kunskapen förmedlas till studenter vid SLU Alnarp. 
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Beslut om projektstöd 

Styrgruppens ansvar är bl.a. att säkerställa att beviljade projekt uppfyller uppställda krav och 
att då en prioritering görs bland inkomna ansökningar att den sker utifrån målen för 
Partnerskap Alnarp samt att besluta om tilldelning av medel. 
Beslut om projekt upp till 35 tkr kan fattas av PA:s arbetsutskott mellan ansökningstillfällena.  
 
Arbetsgång 
 
 
Aktivitet: 
 

Åtgärdas av: 

Förankring i tidigt skede hos områdeschef och 
ämnesgruppssekreterare alt. Koordinator 
 

sökande 

Inlämnande av ansökan elektroniskt och i pappersformat    
 

sökande projektledare 

Projektansökningar registreras  
 

PA:s kansli (SLU Omvärld) 

Projektansökningar + bilagor och bedömningsblankett 
skickas till styrgruppens medlemmar 
 

PA:s kansli (SLU Omvärld) 

Ämnesgruppens ansökningar + bilagor skickas till 
sekreteraren i resp. ämnesgrupp 
 

PA:s kansli (SLU Omvärld) 

Projektansökningar (kortversion) skickas till 
medlemmarna i respektive ämnesgrupp per mail 
 

PA:s kansli (SLU Omvärld) 

Medlemmarna i resp. ämnesgrupp diskuterar projekten 
och en prioriteringslista på ansökningarna upprättas 
 

Sekreteraren i ämnesgruppen 

Styrgruppen beslutar om medelstilldelning till projekt Ämnesgruppernas ordf föredrar 
projekten enligt listan 

 
 


